
فف رار قق مكة كك قد ببلخل ف فففي المؤلف وص بل:ه: "  التمثيففل " وأمفف را الجهفف رال قففو
فف رار كك لل المث رال سبيل على هو بل الحصر سبيل على فليس مكة ب كك كفف رافر ف

بة في فهو بهففل الحقيق كة وهففي قج را قه رالفف للفف م قج بع فل ال كة و قلفف جه رالففة التصففر ف؟ جه را
لر ف قص قت فنهفف را الغ رالب في الغ رالب، في ال كة أ فل التصففر ف، جه رالفف فن وإ الكفف رافر فففإ

قد ه يكون بل م عن فن:ه ع كذ لك رر ب رالل:ه والعي را بم قت بن:ه على يس بم.ن. ول طغي را يؤ
مم((وتعفف رالى:  تبفف رارك قفف رال لللل لأ لر   نن لتلل له لأ نللل لل ال لز منلل لن لأ مء مملل لمءا نسلل ءء ال لمللءا

لنءا مج لر مخ لأ مه لف تت مب لرا لم ءفءا لث مل لت مخ لهءا مم من لوا مل قه رام27[ف راطر:)) لأ ... هنفف را ]  الستف
بت قم السب راب بلابثب را بز بد القول علين را قل كجو بفعل؛ بو فن ال بزم السبب ل لل كوجود يست

فبب، قس قب أن يقتضفي وهذا الم بج و قد وجفل عفز اللف:ه علفى كن فبب وجفو المسف
بد قبب بلوجو فس كروا الكلم علم راء..  ال قك لكمة أن بح فية ال بر لب لل ك رالج قة أنكروا مث حكمفف

فن:ه الل:ه قم والسببية الحكمة بثبوت قلن را لو يقولون: ل بز قب أن ذلك م.ن قل كنففوج
قعل أن تع رالى الل:ه على كمه م ذلك ق رال كم را يف بزلة، م.ن خصو المعتزلففة المعت

قل،ح، بوجوب يقولون عففز اللفف:ه علففى الصففل ح بوجففوب يقففول وبعضه م الص
فن وجل قضى هذا قل بمية وأولئك الحكمة، مقت له فن ب رالعكس الج الل:ه يقولون: إ

كل ق وجل عز بن سبب بدون الشيء يلخ فنففك حكمة وبدو فت لففو ل الحكمففة أابثبفف
بزم والسبب فبب إيج راب قل لعل أو المس لب را يكفون الفذي الف فب السفبب لهفذا مسف

قب أن يقتضي وهذا بج الجففواب؟ هففو م را الشيء، فعل وجل عز الل:ه على نو
فن قت نقول: إ بزم ل السبب أو الحكمة إابثب را لل قت قب أن يس ولكفف.ن اللفف:ه علففى نوج

قضى بن:ه كمقت لمفف را كو قعففل أن حكي قجففد وأن يف فبب كيو السففبب، كوجففود عنففد المسفف
لب:ه لفف م ونح.ن بج قبفف:ه الففذي ولكفف.ن نففو ك:ه أوج بسفف:ه علففى اللفف قتضففى نف بم:ه بمق اسفف

بف:ه بكي م) ووص كب ب رالحكمة، (الح بس:ه على الل:ه وإيج را بن،ع، ليس نف قت فن كم را بمم أ
قم:ه بس:ه على تحري بن،ع ليس نف قت لب((تعفف رالى:  اللفف:ه قفف رال فقففد بمم لت بب مكللم  ك ر

( يللءاالقدسففي:  الحففديث فففي تعفف رالى وقفف رال ،)) الرحمللة نفسلله على
مت إني عبءادي ب:ه) نفسي على الظلم حرم قم أن  فلل رر قح بسفف:ه على كي نف

بجب وأن فم را ش راء، م را نفس:ه على كيو لل: هففذا قيففل فإذا فل، نح.ن أ مصففلحة مث
كب بج فنن را يكون أن في بزم نقول: نع م فإ قت ك ه الذي.ن نح.ن هل ولك.ن بهذا نل قنفف را لب أوج

ك:ه بل ل الل:ه؟ على قب:ه الذي هو الل قنفف رافي ل وهذا نفس:ه على أوج قل:ه كي بففل كمفف را
بل:ه، مقتضى بم.ن هو فل كم را فن إ كذور البفف راب هففذا فففي هنفف را المحففذور أ أن المحفف

ر.ن كظ فن قن قة أ قح قل كة كذا في المص قق بقي لمر وح قل فن ا قلحة أ بم:ه في المص قد هفو هفذا عف
قشى الذي بقد وحينئذ من:ه، كيلخ فن نعت بب هذا أ بجفف بجففب لفف م وهففو اللفف:ه علففى وا ي
بقد قت فن:ه نع بب أ بج قضى الل:ه على وا بمن را بمقت فن فه لير مصلحة هذا أ كب:ه ابث م وخ بج كنففو
كذور، هو هذا الل:ه على فم را المح بت إذا أ قق رق بن،ع فل المصلحة كح كقول: أن بم.ن م را ن
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فن قن أن نفس:ه على أوجب وتع رالى سبح ران:ه الل:ه أ ككو فن المصلحة؛ ت هو هذا ل
قضى قت ب م مق بكي م، الل:ه اس كصففل ل م الح رال هذ ه وفي الح فنفف را يح لدوان أي م أو كعفف

لل م، قضى قلن را بل كظ قت بة بمق ... ق رال هن را طيب وتع رالى، سبح ران:ه الل:ه حكم
كل:ه ...  سب ق؟ مم را فوائد أخذن را نح.ن تع رالى، قو
نن((وتع رالى:  تب رارك الل:ه ق رال فن)) غفور عزيز الله  إ عزيففز) أي اللفف:ه  (إ
فزق ة كذو كق ة ق رال بع فز بع قابثة العلم راء: وال فزق ة أنواع ابثل لدر بعفف ققفف لهففر وعففزق ة ال وعففزق ة الق

كق ة فأم را المتن راع، رر ذو تعفف رالى اللفف:ه أن فمعنفف را ه القففدر عز لد والقففدر عزيففز، ققفف
قنة بمعنى قر ف المك را فشفف قدد وال لؤ كسفف كق ة ذلففك، ونحففو وال لهففر عففز فن أي الق اللفف:ه أ
بلب تع رالى كلوب غير غ را وعزني أكفلنيهءا  فقءال((تع رالى:  قول:ه ومن:ه مغ
بنفي،  أي)) الخطءاب في قب قل كق ة غ فن أي المتنف راع عفز وتعف رالى سفبح ران:ه اللف:ه أ

بن،ع قت لق ص علي:ه يم فن بتفف:ه في ال بت:ه فففي أو ذا بز قففوله م: أرض ومنفف:ه صففف را قزا أي قعفف
بق ة بديد قبة شفف لل كزهفف را ل قصفف قو ليء يتج را بته را شفف قب رابثر ول بلصففل قؤ بتهفف را شففيء فيهفف را كيفف فو بلق
بته را فد كق ة وش فز لذا ف رالع كق ة يمع ران ابثلابثة إ لدر عز كق ة القفف المتنفف راع، وعففزق ة القهففر وعففز
لللذو ربك  وإن((تعفف رالى:  قفف رال كمفف را مغفففرق ة كذو )) أي غفور((  طيففب

قرق ة)) ظلمهم على للنءاس مغفرة بف كر  والمغ لت كز الففذنب س قجفف راو عنفف:ه والت
لل كد كقه را لذلك ي فنه را اشتق را فقة فإ قت قفر بم.ن مش لغ بم فطففى مفف را وهففو ال قغ الففرأس بفف:ه كي

ققى فت كت قه رام، ب:ه و رس قفر وفي ال بمغ لتر ال قية بس قق را بو كفففور هذا وعلى و كقول: الغ قن كذو ف
قرق ة بف لغ كوز الذنب قستر وهي الم لق ة المعنففى لهففذا ويدل عن:ه، والتج را قد علففى زيفف را

فن الحديث في ابثبت م را الشتق راق دللة كلو وجل عز الل:ه الصحي،ح: أ بد ه يلخ بعب
كر ه المؤم.ن رر قق كي بب:ه ف فر حتى بذنو بق متهءا ( قللديقففول:  ابثفف م به را، كي عليللك سللتر

مراهءا وأنءا الدنيءا في كز  يعنففي) اليوم لك أغف قو الففدني را وفففي عنهفف را، أتجفف را
بر ومن راسبة العبد على الل:ه ستره را فزق ة ذك بع بفرق ة ال لغ بر بعد هن را والم لك قية بذ لشفف قلخ ال

قرق ة فن إلى الش را بل وتع رالى سبح ران:ه الل:ه أ قشى لن أه للخ فنفف:ه كي فنفف:ه عزيففز، ل إذا وأ
ق ص بء نق قبل فإن:ه اللخشية بم.ن شي قرق ة ببمفف راذا؟ كيق را بف لغ بز فهففو بفف رالم فلففذلك عزيفف
لل ك ران ق ص إذا غفور وهو لللخشية، أه كب ممفف را شففيء نقفف بجفف بت:ه بمفف.ن لفف:ه ي خشففي

 وتع رالى سبح ران:ه
فم را كيسففتف راد وب رالل:ه نقول فإنن را الية فوائد أ بة بمفف.ن نقففول:  كن الكريمففة اليفف بيفف را

بق ة قر لد ب ف في وتع رالى سبح ران:ه الل:ه كق أي والنعفف رام والففدواب الن راس ألوان اختل
بفه را بله را أصن را فن وأشك را بء وهي اللوان هذ ه اختل ف قل بع أو واحد شي و واحفد قن

لدرق ة على قدليل كق كنو ال لل آدم فب برك أن يمك.ن ل مث قت قابثل أن أو شلخص ران يش قم را يت
رء كل في شلخص ران لدا شي قر إن أب رد كابثلهم را كق ققة في تم را لل بلخ فففي فسففيلختلف ران ال

كل ق، كلخ كل ق في والتس راوي ال كلخ فن مستحيل أمر ال كنون الن راس ل قي لنفف را فيفف:ه يتب را تب راي
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لم را فد عظي كي.ن بم.ن أش قبفف را فت بقففي، ال لل بلخ بقففي التبفف راي.ن كفف ران وإن ال بلخل لنفف:ه أظهففر؛ ال
قر،ى، كيش راهد كي كي.ن ولك.ن و بقي التب را كل كلخ ق ق أن يمكفف.ن ل لنفف:ه أشففد؛ ال بففف فت كس قي النفف را

لدا في:ه الن راس يتس راو،ى أن أو في:ه فن أب كصففل كلمة أي قل دون أحففدهم را بمفف.ن تح
كصل الخر  التب راي.ن فيه را يح
بم.ن طيب كة الكريمة الية فوائد و قل بضي بة ف كف ل حيث وجل عز الل:ه خشي بص فت ي

العلم راء. إل به را
لضفف را فوائفده را وم.ن كة أي بن:ه العلف م؛ فضفيل لب را بلكفو بة سففب وجفل، عففز اللف:ه للخشففي

كة بة واللخشي فن حميفدق ة آابثف رار له را صف قي إذا النس ران ل بشف :ه خ فنفب ففإن:ه رب قج يت
قي:ه بص قر ه ويفعل مع را لف را أوام عففز اللفف:ه ذكر لم را ولهذا وتع رالى، سبح ران:ه من:ه خو

خيللر اهللم أولئللك الصللءالحءات وعملللوا آمنللوا الذين((  ابثففواب وجل
مءاهم البرية مت ربهم عند * جزا النهءار تحتهءا من تجري عدن جنءا

ءدا فيهءا خءالدين  ذلللك(( قفف رال: )) عنلله ورضوا عنهم الله رضي أب
لي لمن مش بل  وهو)) ربه خ فن على دلي كب اللخشففية أ بج والعمففل اليمفف ران تففو

الص رال،ح.
كت فوائده را وم.ن لي.ن إابثب را قم وإابثبفف رات والغفففور، العزيز وهم را الل:ه أسم راء م.ن اس

قن را ه م را فم قض بعففزق ة وهففي الصفففة بم.ن قت كت والمغفففرق ة، ال بمفف.ن تضففمن را ه مفف را وإابثبفف را
قابثر وهو الحك م قل فم را ص،ح؟ ا كفور أ قابثر له را فنع م الغ لك م أ كح فففي تعفف رالى ق رال كم را و

شلليء كللل على  والله)) (( يشءاء لمن  يغفر((البقرق ة:  سورق ة آخر
فن حك م؟ له را (العزيز) هل طيب ))، قدير قلبففة مع رانيهفف را بمفف.ن قلنفف را: إ قغ وإذا ال
فز) بمعنى ك رانت قع لت ( قر قلب) صفف را قغ قيففة ( رد قع قت كن كم ككففو قابثففر، أي حكفف م لهفف را في لذا أ إ
كت ك:ه م را إابثب را قن فم قم ران تض لك م الصفة بم.ن الس كح كر الذي وال رب لنفف را عن:ه نع قلابثر، أحي را بفف را
فر قم فن قسب ق فيم را علين را و فم را وجل عز الل:ه أسم راء أ قمففة إ بز قيففة، وإمفف را ل رد قع قت كم

قبت ف راللزمة لث كت والمتعديففة والصفففة، السفف م منهفف را كي قبفف السفف م منهفف را يث
قابثففر، والصفففة قل فن وا بكفف:ه فففي عزيففز اللفف:ه " إ بب غفففور مل عبفف راد ه لففذنو
رلففف، كلم شففرحن را م را " طيب المؤمني.ن قؤ كل:ه: " إن الم بز اللفف:ه قففو عزيفف

يي " هذا ملك:ه في بن قنففي العففزق ة أن علففى مب لع قم قلبففة ب يفسففره را كمفف را الغ
هففذا ولكفف.ن الغفف رالب، أي ويقففول: العزيففز بففذلك المفسففري.ن م.ن كثير

قن را ه الذي التفسير لر قهفف را م را ذك كق بل لط للك فففي كن ول عزيففز تقففول: هففو المـفف
بز وتعفف رالى سففبح ران:ه اللفف:ه قلن المـففلك فففي به را نقول ملكفف:ه فففي عزيفف

بز رله را صف رات:ه في وعزي بع:ه فففي وعزيز ك كق ة شففر كدمنفف را مفف را ع رامففة ففف رالعز
لدر المتن راع عزق ة نقول: إنه را عبفف راد ه لففذنوب " غفففور وأم را والقهر، والق
كده را المؤمني.ن المؤلففف: غفففور قفف رال ولففو نظر في:ه أيض را بذلك " فتقيي
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قم.ن قم.ن أو إلي:ه ت راب بل قن استغفر ه بل فن أشمل لك را يغفففر تعفف رالى اللفف:ه قل
بر حتى إن كفللروا للللذين  قللل(( الل:ه إلى ت رابوا إذا المؤمني.ن لغي

لفر ينتهوا مغ مل(( ))سلللف قللد مللءا لهللم مي مقلل لي ليللءا   مد لبللءا لن مع مذي نللل ا
مفوا لر مس للى لأ مم لع مه مس مف من مطوا ل لأ لن مق من لت مة مم لم مح مه لر نل نن ال له مإ نللل مر ال مفلل مغ لي
لب منو بذ ءعءا ال ممي  التلخصي ص م.ن أولى ] ف رالتعمي م53[الزمر:)) لج

لب يتلللون الذين  إن((تعفف رالى:  قفف رال ابث م الصلللة وأقللءاموا الللله كتللءا
لنءااهم ممءا وأنفقوا ررا رزق منيللة مس لق ة وعل قرهفف را )) زكفف را  يرجللون(( وغي

بلك)) تبور لن تجءارة بض،ح الية هذ ه في " العراب  ته إشفك رال فيف:ه مف را وا
فل قل:ه:  أن إ قبر إلى  تحت راج)) يتلون الذين  إن((قو اللخبر اللخبر؟ هو فم را خ

ببيفف.ن أقففوال بمفف.ن الصففحي،ح هففو تبففور) فهففذا ل.ن تج رارق ة (يرجون جملة بر لع الم
فن كجون ذلك فعلوا هؤلء يعني: إ لر لق ة ي قر (يرجففون) هففي فجملففة تبففور ل.ن تج را

المؤلففف:  قفف رال)) الله كتءاب يتلون الذين  إن((تع رالى:  (إن) ق رال خبر
كؤون قر فن " والصواب " يق ل م التلوق ة أ قعفف ران والتلوق ة القففراءق ة مفف.ن أع لو بق ة ن تلو

بظية كع وهففي عمليففة وتلوق ة القففراءق ة، وهففي لف قبفف را رت لق را القففرآن ا قبففر تصففدي قلخ لل
لل قل ه يق رال ولهذا للمر، وامتث را قع:ه بمعنى قت بب ل م ف رالتلوق ة بعد ه ج راء أي قت قعفف بمفف.ن أ

بق ة نوع ران التلوق ة وهو القراءق ة، بليففة: تلوق ة وتلوق ة لفظيففة تلو قم أن لفظيففة ع
قأ كق ة القرآن، النس ران يقر قع:ه أن العملية والتلو بب فت ب ق أوامففر ه ب رامتث رال ي وتصففدي

بر ه بت:ه نع م، أو، أخب را قق ب ق بمواف بر ه، وتصدي كق ة أخب را ق م تسففتلزم العمليففة التلو لهفف ف
فل المعنى فن:ه نع م؛ ل؟ و قمل أن يمك.ن ل ل كن هذا وعلى..  بم را إل يع كل يكو فعفف

لقفف را عنهفف م الل:ه رضي الصح رابة لمفف را؛ اليففة لهففذ ه تطبي يتجفف راوزون ل قلنهفف م تم را
قر كموه را حتى آي رات عش فل للفف م بمفف.ن فيهفف را وم را يتع بع قفف رالوا: " فتعلمنفف را والعمففل ال

الذي  إن((تعفف رالى:  اللفف:ه يقففول طيففب "، جميعفف را والعمل والعل م القرآن
بل)) يتلون لع لل مض رارع  ف كد الففذي.ن قفف رال: إن لو م را بلخل ف الستمرار على ي

لوا قل فن:ه الم راضففي في ت كد ل فففإ بفيفف كد ه الففذي المعنففى كي (يتلففون)، المضفف رارع يفيفف
ر م هو أو القرآن هو الل:ه) هل وقول:ه: (كت راب قعفف ل م ذلففك؟ بمفف.ن أ الجففواب: أعفف

قب ذلك م.ن فيشففمل الرسففل على تع رالى الل:ه أنزله را التي الل:ه) الكتب (كت را
فن الكتب جمي،ع قمل الحك م هذا ل لش بني.ن المففة هففذ ه بمفف.ن المؤمني.ن ي بم والمففؤ
فم.ن كه م م قق ككون سب قي قراد قف قت راب الم بك قب هن را ب رال فل ب:ه الل:ه) المراد (كت را كتفف راب كفف
قل:ه بل:ه، على تع رالى الل:ه أنز )) الصلللة وأقءاموا الله كتءاب  يتلون(( رس

كطوفة لع قل:ه م را خل ف " والصواب المؤلف:" أداموه را (يتلون) ق رال على م قفف را
كر أنن را معن را ه يعني المؤلف قت را لة نلخ فد كلم لة أش قق لف،ظ، مط راب فل أي الصلق ة أق راموا بل

قتوا قمة به را أ بقي قت لس قمل كم قل فيش فصلق ة فع لة ال فم بطه را ت را بنهفف را بشرو بتهفف را وأرك را وواجب را

4



بته را، فب را قح قمة ويشمل ومست لض را؛ الدامة يشمل ل؟ ول الدا بمفف.ن الدامففة لن أي
كلوه را الصلق ة) أي نقول: (أق راموا هذا وعلى الق رامة لة فع قمة أي ق رائمفف بقي قت لسفف م

فن لو من:ه، المطلوب الوج:ه على قم النس ران أ لل لك.ن الصلق ة أدا بلخفف بنهفف را كي بأرك را
بته را أو قق رال: إن:ه فهل واجب را قم كي كجل ل، الصلق ة؟ أق را ول يصففلي جفف راء الففذي ف رالر

ر.ن بئ قم لط كذ الصلق ة هذ ه يصلي ك ران قي والسلم الصلق ة علي:ه والرسول أسل م من
للل:ه: (  ق رال لل لم فإنك ص رلي الصفلق ة كيفدي م أن:ه ) م،ع تص قصفف كي لف م لكنفف:ه و

رل بت ل م أن:ه حيث يص لة بهفف را يأ ب:ه علففى ق رائمفف فن ف رالصففواب المطلففوب، الففوج أ
قله را أن بمعنى هن را الق رامة قع معروفففة والصلق ة من:ه، المطلوب الوج:ه على يف
بريففف؛ إلففى تحتفف راج ل للجمي،ع بق ة لنهفف را تع رل ذات عبفف راد رل أقففوا معلومففة وأفعفف را
قتتحة لف قتمة ب رالتكبير كم قت ب رالتسلي م. كملخ

ررا رزقنءااهم ممءا ( وأنفقواق رال:  طيب بمعنفى  أنفقففوا)) وعلنية س
كلوا قذ لقن راه م) مم را (مم را وأخرجوا، ب قز قن راه م ر فن أعطي قطفف راء، بمعنى الرزق قل قع ال

كل:ه قن راه م مم را وقو بن هل رزق بجنس (م.ن) لبي را أن الولففى للتبعيففض؟ هففي أو ال
قله را قل الجنس لبي ران نجع قم كقوا لو م را بلتش ق،ع أنف لج:ه على أمواله م جمي الففذي الو
قض را ه كل:ه الل:ه ير كخلون فففإنه م ورسو كل:ه:  الوصففف، هففذا فففي يففد سرا((وقففو

قدر)) وعلنية لصفف ررا) م بس بضفف،ع فففي ولكنهفف را نعفف م،  ( رري.ن أي الحفف رال مو بسفف كم
بني.ن بل لع كم رري.ن و بس كم بني.ن، انتب:ه!  بل لع كم كفوا أن السرار و للخ قل م فل النف راق كي إل ب:ه يع
بف ق كرو ه أن والعلن علي:ه، المـن به لظ لرا إم را للن راس كي قه را لظ لل إ لل، ك رام وإمفف را شفف رام

لرا يكون أن ري را إظه را بب لل حففوله م، قمفف.ن بفف:ه يعلفف م نسفف كحون ذلففك كفف قد لمفف عليفف:ه، كي
بر في الل:ه ش راء إن وسيأتي فن الفوائد ذك قفف رال: الحفف رال، بحسففب يكون هذا أ
لق ة قره را، (( زك را بجب ك رالنف راق الزك راق ة غير )) وغي برب على الوا وكصدق رات الق را
لوع كطفف قت بمل، هنفف را ف رالنففف راق ال )) تبلور للن تجلءارة  يرجلون((قفف رال:  شفف را

كجون) يعني كلون (ير رم قؤ كلبون كي ءة((  التج رارق ة، هذ ه من:ه ويط لر لجءا مبللور لللن مت لت
بلك ل.ن )) أي له قرق ة التج رارق ة؟ هذ ه المؤلف: م را ق رال كم را قت قره را التج را عز الل:ه ذك
ليءا((قففول:ه:  في وجل لهللءا   بي لن لأ مذي نللل منللوا ا لم مل لآ مم لاهلل م مكلل بل مد للللى لأ تة لع لر لجللءا مت

مم م مك مجي من متن تب مم لذا تم لع ملي لن*  لأ منو مم مؤ مه مت نل مه مبءال مل مسو لر لن لو مدو ماه لجءا مت مفي لو
مل مبي مه لس نل مم ال م مك مل لوا مم لأ مم مب م مك مس مف لأن مم لو م مك مل رر لذ مي مم لخ م مك من لل مم مإ مت لن مكن ممللو لل مع لت

لب مكم ل مكم * يغفر فوض، بعففوض ] فهنفف را11[الصففف:)) ذنللو قعفف كم قوض و بعفف ال
بل:ه، فففي والجهفف راد بفف رالل:ه اليمفف ران فوض سففبي مر(( المعفف مف مغ لي مم   م مكلل مم لل م مك لب منللو مذ

مم م مك مل مخ مد مي تت لو ننللءا مري لج مجلل من لت لهللءا مملل مت مح مر لت لهللءا من لل لن ا مك لسللءا لم ءة لو لبلل لي )) لط
فك ل التجفف رارق ة ] هففذ ه12[الصففف: فنهفف را شفف ك،ح أ أبقففى وأنهفف را التجفف رارات أربفف

قجفف رارات، رت ك،ح ال فن التجفف رارات أربفف لبفف،ح ل رر لشففر فيهفف را ال قع قئففة ال فل بم را الحسففنة ل؟ و
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بة إلى أمث راله را بعشر قئ بم را بع لب هفي كفذلك وأبقفى كفثيرق ة، أضع را ف إلى بضعف قس
فك بل التج رارات أبقى فنه را ش قق رامففة جن رات في أي عدن جن رات في ل لعفف.ن ل إ قظ

أعل م. والل:ه فيه را
نن(( يسففتف راد آخر ه  إلى)) الصلة وأقءاموا الله كتءاب يتلون الذين  إ

بئففد اليففة هففذ ه بمفف.ن كل منهفف را فوا لضفف لقففول:ه: وجففل عففز اللفف:ه كتفف راب تلوق ة ف
)). تبور لن تجءارة  يرجون((

فن ومنه را قج راء أ فر رل:ه في قيكون أن ينبغي ال قل قففد النس ران يكون بحيث مح بمفف قع
لل كجو عم فم را علي:ه الثواب ير رنففي بمفف.ن فهففو عمففل بدون الرج راء أ قم ل الففذي الت
ك،ع قف مسالحديث:  وفي العبد ين لي ل مك لن من ( ال لسه دا لل نف مملل لع لمللءا و بعللد مل

مز المللوت، مج لع لمللن والعللءا لبلل لسلله أت ننللى اهوااهللءا نف لم لت الللله علللى و
قء  فل) المءاني قمل، إل رج را قع لضفف را:  الصحي،ح الحديث وفي ب نن ( لأي لت يمللو
مدكم ( أنءاالصففحي،ح:  الحففديث وفي ،) بءالله الظن يحسن واهو إل أح

لن عند مدي ظ لل) بي عب فنم را أشبهه را وم را النصوص هذ ه  وك فيمفف.ن تكففون إ
قمل قو أن يمك.ن م را يع كج ق.ن وأن ذلك، ب:ه ير بس لح فن لففو الظ.ن، ب:ه كي لدا أ أسفف راء أحفف

قر قب لك بق ة ع.ن واست قد ك.ن وق رال: أن را الل:ه عب را ف.ن هذا ب رالل:ه. لك ران الظ.ن أحس لهفف م قظ و
بني شيء بم.ن كبد ل اللفف:ه. قلنفف را: رحمففة أرجففو ق رال: أن را لو الظ.ن، هذا علي:ه يب

قمل، حتى وه م هذا لع نن((البقففرق ة:  سففورق ة في تع رالى ق رال ولهذا ت مإ لن   مذي نللل ا
منوا لم لن آ مذي نل مروا لوا لج مدوا لاهءا لاه لجءا مل مفي لو مبي مه لسل نلل لك ال مئل لل مو لن مأ مجلو مر لي
لة لم مح مه لر نل مه ال نللل رر لوال مفللو رم لغ محيلل الففذي.ن هفف م ] هففؤلء218[البقففرق ة:)) لر

لض را وهن را يرجون، كل:ه. أي مث
فن الكريمة الية فوائد بم.ن قب أ بطفف،ع؛ ل الخففرق ة فففي الثوا قق بل:ه:  ين  لن((لقففو

فن ربم را  بل)) تبور كقول: إ ر م هذا ن قع كب بحيث أ قث را لبفف را الففدني را فففي النس ران كي ابثوا
ررا بم قت لس قر،ى قففد الحسففن رات قلن الخرق ة إلى كم قبهفف را النسفف ران يفف الففدني را، فففي ابثوا
كبه را رر الدني را في وابثوا بم تعفف رالى: اللفف:ه قفف رال كمفف را الخففرق ة فففي ابثففواب إلففى يسففت

مبيللن الملكئ مكة تتوفءااهم * الذين المتقين الله يجزي  كذلك(( لي لط

مخلوا علي مكم سلم يقولون  طيب)) الجنة اد
بم.ن كل الكريمة الية فوائد و لض بة ف بل:ه:  الصلق ة إق رام الصلة  وأقءاموا((لقو

بمل  وهو)) بل في قلن را -كم را ش را بض التفسير- ش رام بلهفف را الصففلق ة لفففر فمفف را ونف
كم كم وم را الن رافلة ب:ه تق رام الفريضة ب:ه كتق را إل الفريضففة بفف:ه تقفف رام الن رافلة ب:ه تق را

لل بدليل كد قنفف را بينهمفف را، الفففرق علففى  ي لن قنفف را قففد وأظ لع كروق جم كففف بض بيفف.ن ال فففر
بله را الصلق ة قغت ونف لة فبل لق را وعشري.ن ابثم راني بضفف،ح هو م را منه را فر لت وا فلفف عليفف:ه د
فنة لس فن ف رالمه م ذلك، دون هو م را ومنه را ال فن الصل أ قة أ بة الفريضة إق رام إق رامفف
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قة للن رافلة بة الن رافلة وإق رام قت فم را الصل، هذا بللفريضة إق رام قبفف إحففداهم را فففي ابث
قت بليل. إل الث راني في ابثب قد ب
لض را الكريمة الية فوائد وم.ن كة أي فن:ه نع م النف راق فضيل قب ل ققفف لع قق ة أ بفف:ه: الصففل

فن على يدل وهو وأنفقوا، الصلق ة أق راموا قمل النف راق هذا أ قر الزكفف راق ة يش وغيفف
فن الزك راق ة؛ كن تع رالى الل:ه ل بر والزك راق ة. الصلق ة بي.ن الذكر في دائم را يق

بم.ن طيب بد و فن الكريمة الية فوائ بف ق أ لن رن را ليس الم وجففل عففز اللفف:ه على م را
فن:ه بف ق إنم را ل لن ققفف:ه ممفف را كي لت فمهمفف را اللفف:ه، رز قغفف قل كسففك بففك ب العجفف راب مفف.ن نف

بقك على والكبري راء ككر إنف را قل:ه:  ف راذ مقنءااهم  ممءا((قو لز لل)) ر كك كق:ه شيء   تنف
فنة في:ه لك فليس ب:ه بل وجل عز الل:ه على بم كة لل بد ه فففي بفف:ه عليففك المن إيجفف را
بق:ه: في وفي بد ه؛ إنف را فن:ه إيج را ققك الل:ه أن لول ل بق:ه وفي لك، حصل م را رز إنف را
فن لرا ل كلون الن راس بم.ن كثي قلخ بل:ه بمفف.ن اللفف:ه آتفف راه م بم را يب لول(( فضفف نن   لب لس مح لي

لن مذي نل لن ا ملو لخ مب لمءا لي مم مب ماه لتءا مه آ نل من ال مه مم مل مض لو لف ءرا ماهلل ميلل مم لخ مهلل مل لل لو لبلل ماهلل
رر مم لش مه بمفف.ن ]،180عمران: [آل))  لل بة ف ف.ن أن عليففك اللفف:ه نعمفف كمفف عليففك قي

ف.ن أن بعد ب رالنف راق والعط راء. ب رالرزق عليك قم
لض را الكريمة الية فوائد وم.ن فن أي فن ل النف راق أ كقول: إ قر قن قضل، في:ه السرا أف

فن ول قضل في:ه العلن إ قسب هو بل أف لق ة الح رال، بح كق يكون فت رار ررا النففف را سفف
لن را النف راق يكون وت رارق ة أفضل قسب أفضل، عل بلخل ف الحفف رال.ن تقتضففي:ه مفف را ح

ققة فصد كل ال رر فيفف:ه ف رالص بسفف ك:ه قفف رال ال من((تعفف رالى:  اللفف مإ مدوا   مب مت مت لقءا لد نصلل ال
نمءا مع من لي لف من ماه مإ لاهءا لو مفو مخ لاهءا مت متو مؤ مت لء لو لرا لق مف مل لو ا مه رر لف مي مم لخ م مك مر لل لفلل ل مك مي لو
مم م مك من من لع مم مم م مك مت لئءا لي مه لس نل لمءا لوال لن مب ملللو لم مع رر لت مبيلل فن271[البقففرق ة:)) لخ ] ل

كع فيه را الصدقة رة نو فن قطى على بم لع بسر فربم را الم قك بم ين بت إذا الن راس أم را قنفف بل لع كأ

كة قق قد فص قر ل:ه ال قص را كئه را ف قضل، إخف را للهفف م الذي.ن في الصحي،ح الحديث وفي أف بظ كي
رل:ه: (  في الل:ه رلبظ لق رج ند تة تص لق لد لفءااهءا بص فمفف را فأخ فمففة الشففي راء ) أ الع را

قنة قل لع ق ق أن أردن را لو كم را والم بف لن يي مشروع في كن بر قهففر ل عفف رام خي فنففة فيفف:ه يظ بم
ر ص على في.ن شلخ قع كن قد فهن را كم قضل، في:ه العلن يكو فن لو وكذلك أف شلخص را أ
العلن يكففون ربمفف را فهنفف را النفف راس بم.ن لي تجمعوا أن وق رال: أرجو إلين را ج راء

قضل بل بم.ن أف بدي أن أج قت لق كرك، بك قي فن را قطلب الذي الرجل وهذا غي ق،ع أن بم قم نج
لم:ه ل ل:ه كه ق م أن قي فن:ه الن راس يعل كق بأ فد قص قت فدق، ل أو علي:ه كي قص قت نقول: أن المه م كي
فن رر إ لل:ه النف راق في والعلن الس ب.ن خير ك رر فيهف را الفضففل الصفدقة لك رسف ال
بره را في لم را قطى، قلب كسر بم.ن إظه را لع كم فمفف را نعفف م، الففف أو الع رامففة الشففي راء وأ

فصدقة ر ص على ال قب الذي هو معي.ن شلخ فن را طل ق،ع أن م قم لل لفف:ه نج قففد فهففذا مث
كن أفضل. في:ه العلن يكو
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بم.ن ببي:ه الكريمة الية فوائد و لن بل:ه:  الخلص على الت مجون((لقو تجللءارة  ير
لق ة كيريدون  ل)) قر بلففك تبففور تجفف را قعة، يريففدونه را ل يعنففي وته لم فن كسفف السففمعة ل

قج را ه فك ل الن راس بي.ن وال بب أن:ه ش كر للمرء قكس قب قت قرق ة ويع قرق ة هففذ ه لكفف.ن تج را تجفف را
بلكة كزول ه را بل قت كزول أو الشلخ ص بزوا قر م را بزوال ت قه قد قمفف.ن لن بفف:ه؛ اشففت بمفف كح
فم شيء على بد ه، علفى كذ كجفو الفذي لكف.ن فقف واب ير بسف.ن اللف:ه ابث كيح النيفة و

لصد قق قل الذي هو هذا وال قص كبور، ل.ن تج رارق ة على ح ايففش؟ على التنبي:ه ففي:ه قت
ككون أن للنس ران ينبغي وأن:ه الخلص على لص را ي بلفف:ه فففي تعفف رالى لل:ه ملخل قعم

بزم بصر أو الل ردي، الق را قع قت بصر والمـ ك رالصدقة. والمتعدي ك رالصلق ة، الق را
ليهم((وجل:  عز الل:ه ق رال ابث م لداهم أجوراهم  ليوف )) فضللله من ويزي

قيه م ق رال: (ليوفيه م) أي قره م يعط بفية أجو كر والضمير ك راملة، وا الف راعل ضمي
بل:ه:  في الل:ه على يعود كل:ه:)) الللله كتللءاب يتلللون الذين  إن((قففو  وقففو

قبة هذ ه (ليوفيه م) اللم بق فنهفف را القففول فعلففى وقيل: للتعليففل، للع را بقبففة بأ للع را
ققة تكون رل لق ة بف(يرجون) يرجون كمتع كته م تبور ل.ن تج رار فيه م أن عفف راقب اللفف:ه يففوف

قره م، فنه را وعلى أجو ققة للتعليل أ رل بف(يتلون) و(أق راموا) و(أنفقففوا) يعنففي كمتع
كلون لت قيه م ي قيه م الصففلق ة أقفف راموا أجففوره م، بليفوف قره م، بليففوف ممفف را أنفقفوا أجففو

قيه م رزقن راه م بف قره م بليو كدوا يعني أجو قص قب م را ق فت العمفف رال هففذ ه علففى اللفف:ه قر
بصففب الفعففل وهففذا الجور، بم.ن لن كدهم را مفعففولي.ن قي (الهفف راء) والثفف راني هنفف را أحفف

أخوات؟ بم.ن (أجور) وهو
بت : م.نالط رالب كس را. أخوا
قب لنفف:ه وأعطففى؛ كس را أخوات بم.ن : نعمفالشيخ قصفف ل،ح ل مفف را ن بصفف قن أن ي يكففو
لأ لرا، مبتد لل وخب بصب فعل وك ل،ح ل مفعففولي.ن ين بصفف كدهم را يكففون أن ي لرا أحفف خففب
ليهم((  نعفف م، (كسفف را) أي بفف راب بمفف.ن فهو الخر ع.ن لراهم ليوف )) أي أجللو

قب بله م ابثفوا ككورق ة أعمفف را بفيففة المففذ فن وهففو جميعفف را لنفف را معروفففة هففذ ه " والتو أ
ر ف إلففى ضففعف سففبعم رائة إلففى أمث رالهفف را بعشففر الحسنة لل كففثيرق ة، أضففع را فمث
قنة الصلق ة بر حس لش ر ف إلى ضعف سبعم رائة إلى أمث راله را بع ومفف،ع كففثيرق ة، أضع را

لع را حسففنة؟ كف م تكفون الجم راعففة لل حسفنة وعشفري.ن سفب قنة ككفف بر حسف بعشف
لداهمقفف رال: ((  أمث رالهفف را، قفففة فضللله ممللن ويزي كطو (يففوفيه م) علففى )) مع
قده م لء يزيده م يعني فضل:ه م.ن ويزي لرا عط را لثل وهذا فضل:ه، بم.ن وأج قففول:ه بم
مل(( تع رالى:  لث لم لك تة   نب مت لح لت لب من لع لأ مب لل لس مب لنءا لل مفللي لسلل تة مكلل لل مب من مة مسلل لكئلل ممءا

تة نب مه لح نل مف لوال مع لضءا من مي لم مء مل لشءا مه لي نل رع لوال مس رم لوا مليلل ]261[البقففرق ة:)) لع
كل:ه: (يزيده م لضل فضل:ه) يشمل م.ن وقو فمفف را والخففرق ة، الففدني را فففي الف فففي أ

فن الدني را بمل إذا النس ران فإ لص را الص رال،ح العمل ع ب:ه ملخل قب ب:ه لل فبفف إليفف:ه اللفف:ه قح
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قد حتى العمل بء وهذا العمل في يزي قش راهد، شي قففف ق أعطففى إذا كذلك كم وأن
قد ه بل:ه بم.ن الل:ه زا فهللو شلليء مللن أنفقتم  ومءا((تع رالى:  الل:ه ق رال فض

مفلله بففف:ه، يففأتي  أي)) يخل قل قلخ لذا ف رالزيفف رادق ة ب قدق ة تشففمل إ كجففور زيفف را وزيفف رادق ة ال
قم رال قف ق الم رال وزي رادق ة الع لن قل قلت: كلمفف را بلني العم رال زي رادق ة من:ه، الم عمفف
لل النس ران لح را عم قب ص رال فب كق ة في:ه، وزاد ه العمل إلي:ه الل:ه ح  ومءا(( الم رال زي راد
لمللءا(( )) الرازقيللن خيللر واهللو يخلفلله فهللو شيء ممن أنفقتم لو  

مم مت مي لت من آ ءبءا مم لو مر مب مر لي مل مفي مل لوا مم مس لأ ننللءا مبللوا لفل ال مر لد لي منلل مه مع نللل لمللءا ال لو
مم مت مي لت من آ تة مم لكءا لن لز مدو مريلل له مت مجلل مه لو نللل لك ال مئلل لل مو مأ مم لف لن ماهلل مفو مع مضلل مم مل )) ا

قده م39[الروم: بئ:ه فضل:ه) أي بم.ن ] (ويزي كل الذي عط را فض به م ب:ه يتف .علي
ننه((  رر إ ببه م غفو رر(( )) لذنو به م  ش مكو بت قع بليفل " هذا )) لط را سفب ق لم را تع
بة بم.ن كجور توفي فن يعنففي الفضففل، بمفف.ن والزيفف رادق ة ال لكففون:ه وجففل عففز اللفف:ه أ

لرا لم را غفو رفيه م ص رار رحي قره م يو قرق ة هففذا وفففي فضل:ه، بم.ن ويزيده م أجو إشفف را
بق ة إلى بمل وتع رالى سبح ران:ه الل:ه مغفر بر ه وإلى بللع را في را ه، شك كة إ قغ (الغفور) صي

قغة، قل قب را بة أو كم قف قهة ص فب قش قذق ة كم كخو لفففر بم.ن مأ قغ لتر وهففو ال فسفف قق رايففة؛ مفف،ع ال بو فن ال ل
فدق ة هذ ه أصل قفر الم را لغ قفر المـ كصل والمغ لذا والوق راية، الستر ب:ه يح معنى م را إ

فن كتر اللف:ه أن معن را ه غفور؟ الل:ه أ قوز الفذنوب يسف وم را العقوبفة، عف.ن ويتجف را
بنب م را أكثر قم را أدري لذ ربن را وبي.ن بينن را فيم را كن كره را ذلك وم،ع ر وجل، عز الل:ه يست
قففف را القي رامففة يففوم كفف ران وإذا بتهفف را عفف.ن ع قب ك ق وبففذلك عقو فقفف قح قت فمفف را المغفففرق ة، قت أ

ككور فش كقول ال بريف:ه في فن لص فن:ه في قلن را كم را ت وأمفف را مب رالغة بصيغة إم را غفور: إ
قفة قهة بص فب قشف ككور وتعف رالى سففبح ران:ه فهفو كم ككر أي شف لشف بمفل قمف.ن قي العمففل ع

بم.ن الص رال،ح، بر ه و في را ه شك فن:ه إ إلى أمث راله را بعشرق ة الحسنة الجر ل:ه يض راعف أ
كظر كثيرق ة، أضع را ف إلى ضعف سبعم رائة فففي وجففل عففز اللفف:ه كم رال إلى وان

بت:ه قف فن:ه ص ل.ن الذي هو أ كم قعمففل عليففك قي كرك ابثفف م ب رال كك جللزاء  اهل(( عليفف:ه يشفف
ك.ن ربنفف را العظيفف م، اللفف:ه  سبح ران)) الحسءان إل الحسءان بسفف لح ابثفف م إلينفف را كي
كء يقول: م را بنك م جزا ق.ن أن إل إحس را بس لح فضل الذي وهو إليك م، كن قف لل ب:ه قت ابثفف م أو

لي را، للك وهذا ابث ران كد بة على ي قع بم قس فنفف:ه للفف:ه والحمففد اللفف:ه كر بسفف،ع وجففل عففز وأ وا
قرم قك  ال

فن فوائد بعدق ة الية هذ ه في لل: أ قب أو بة للثواب النس ران طل بلن عظيمة؛ غ راي
لففف را إليفف:ه أشففرن را كمفف را اللم بن قهففذا للتعليففل، اللم الع راقبففة لغيففر آ .. قلنفف را إذا ف

قمل النس ران فكون للتعليل، ص رالحة وهي للتعليل لجففر أجل بم.ن يع ل هففذا ال
لد قع لص را كي لف را نق بد يقولففون: ل الذي.ن للصوفية خل كبفف بب اللفف:ه تع ولكفف.ن اللفف:ه لثففوا

بد كب قطأ له م: هذا لل:ه. فنقول الل:ه اع قف تع رالى ف رالل:ه خ ق ف وص قر كلمففة هذ ه أش ا
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قر فنه م المة هذ ه وخي لل يريدون بأ لن را، الل:ه بم.ن فض برضففوا تعفف رالى: اللفف:ه قفف رال و
رد(( نم لح مم مل   مسو مه لر نل لن ال مذي نل مه لوا لعلل مء لم ندا مشلل للللى لأ مر لع نفللءا م مك مل مء ا لمللءا لح مر

مم مه لن مي مم لب ماه لرا ءعءا لت نك ءدا مر نج لن مس مغلو لت مب ءل لي مضل لن لف مه ممل نلل ءنءا ال لوا مضل مر ))   لو
فنك ل ذلك وم،ع ]،29[الفت،ح: بد ل نقول: إ لعب بد الل:ه ت كب بب لل:ه الل:ه لل:ه. اع ولثوا

فنك الل:ه، قل ل.ن فإ بص بلك بعد إل الل:ه إلى ت بب إلى وصو فن الل:ه، ابثوا قء فإ اللفف:ه لق را
قء قض را هو الذي اللق را رر قت رام ال بلهففذا الجنففة في متى؟ يحصل إنم را ال اللفف:ه قفف رال و

 هففذا)) فللءاز فقللد الجنللة وأدخللل النللءار عن زحزح  فمن((تع رالى: 
كز كل:ه:  الك رامل، الفو وأقللءاموا ربهللم وجه ابتغءاء صبروا ( والذينوقو

قن متى  نع م)) الصلة لو قر كلففوا إذا اللف:ه؟ وجفف:ه ي قخ كة الجنففة، قد ب:ه رؤيف اللف:ه وجفف
قية لؤ لر فمة ال قت را فن الح راصل الجنة، دخول بعد ال بله را الية هذ ه في أ رل قم را وأمث را كد يفف

لعف على قلك ذلك قض لس قك:ه الذي الم قد ل بففأن الصففوفية أولئففك سففل اللفف:ه تعبفف
بب بد ولك.ن الل:ه لثوا كب قر فنقففول: مفف را لل:ه، الل:ه اع فن علففى الدالففة اليفف رات أكففث أ
بل تكون العب رادق ة بب:ه. الل:ه بلفض وابثوا

بم.ن قم ران الكريمة الية فوائد و فن يعني الثواب قض قب أ كمون الثوا بمففل مض للع را
كل الذي قم قع را فز الل:ه م،ع يت لء وجل ع فن على بن را قبة اللم أ بق فن أي للع را العمل هذا أ

ففى سو ف قو قيه م كي بليوف لض را ). وفيه را أجوره م (  ب:ه أي فن الثواب لضم ران آخر وج أ
لرا، سم را ه الل:ه قف،ع أن بفد ل والجففر أج لد قمف.ن كيفف قم بل قمففل، قفف را قع قء بففل ب رال فففي جف را

كدسي الصحي،ح الحديث كق رةتعفف رالى:  الل:ه ق رال ال ممهم أنللءا ( ثلث يللوم خصلل
لطى القيءامة: رجل لدر، ثم مبي أع لع ورجل غ ررا بءا لل مح لكلل لنلله، فأ ثم

رل لر ورج لج ءرا استأ ءفى أجي مه ولم منه فءاستو مط مع لر ه مي قن فإذا ،) أج ك را
لص م الل:ه فنه م هؤلء قخ كطفوا لف م ل لع لجفر كي فن:ه ال لل ففإ كد فن علفى يف الفذي الجفر أ

قن:ه بم بد ه اللفف:ه قضف كصففل سففو ف لعبفف را لعفف را، يح فد ل ولكفف.ن قط قن أن كبفف كل يكفو العمفف
لح را. صحي

بم.ن فن الكريمففة اليففة فوائففد و قء أ بجففب؛ ممفف را أكففثر الحسففن رات جففزا بل:ه: ي لقففو
كق ة فضله من  ويزيداهم(( قن راه را الفضل )) وزي راد التفسير. في شرح

بم.ن كت فوائده را و فمن را ه (الغفور) و(الشكور) وم را الكريمي.ن السمي.ن إابثب را تضفف
لكر، المغفرق ة وهي صفة بم.ن لش قن را ه وم را وال رم لضفف را تض كحكفف م وهففو أابثففر بمفف.ن أي ال
فن قخذ فإ لؤ كي فن:ه منه را (غفور)  بفر، أ ككور يغ قش ككر أن:ه منه را يأخذ و ف ق قم.ن قيش بح قت يس

لكر. لش ال
لض را وفي:ه بل الكريمة الية في أي بت على دلي كبو بل كابث قعفف را لف فيففة ال عففز للفف:ه الختي رار

السففنة أهففل مففذهب  وهففذا)) ويزيللداهم  ليللوفيهم((لقففول:ه:  وجففل؛
فنه م والجم راعة كتون أ بب لث ك،ع التي أي الختي رارية الفع رال تع رالى لل:ه كي ققفف بت:ه ت قئ بمشففي
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فن:ه بل تع رالى فإ فع را لف را يريد بلم را قف قم.ن خل قع م بل فن ز قصف ل تع رالى الل:ه أ بشففيء كيو
رث بد لدا ح را نع م. أب

ءقءا الحق اهو ال مكتءاب ممن إليك أوحينءا  والذي(( لد يديه بين لمءا مص
بصففيغة الحفف ق) جفف راءت هففو الكتفف راب م.ن إليك أوحين را (والذي هن را  الجملة))

فية بم كصورق ة، الس ك ق المح بره را وطري كر حص قران: الم ليهفف را الول: تعريففف أم قن رك
البلغففة: أهففل ق رال وقد و(الح ق) خبر، فف(الذي) مبتدأ واللخبر المبتدأ وهم را

فن قف إ بري بفيد السمية الجملة بم.ن الركني.ن تع الثفف راني الطري ق نع م، الحصر، كي
كرق م.ن كر الحصففر: هفو كط كر قففول:ه: (هففو وهففو الفصفل ضفمي الحف ق) فضففمي

بد ه بم.ن الفصل لصر، فوائ قح الث رالثففة: ف رائففدق ة ول:ه الث رانية: التوكيد، ف رائدق ة ول:ه ال
الحفف ق) هففو إليففك أوحينفف را يقففول: (الففذي طيب والصفة، اللخبر بي.ن الفصل
قن را لحي (أوحي كم إليك) الو قئ:ه وتعفف رالى سبح ران:ه الل:ه إعل قل:ه أنبيفف را قعة ورسفف بشففري

بع:ه، بم.ن بئ لع را، الوحي هو هذا نع م شرا فم را شر فن اللغففة في أ الففوحي فقفف رالوا: إ
رة العلم هو قع كر كس قف راء، ب قرق ة مثل يعني وخ قه:ه وم را والهمس الش را قب فمى أش قس كي

لي را الشرع في لكن:ه وح
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